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  مدٌ مدٌ حمَُ حمَُ َعلَمِين َعلَمِين 
  )4(احللقة 

  
  وعلى آله وأصحابه أمجعني. حممدٍ وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا  ،احلمد هللا رب العاملني

كان والية البيت من بعده البنه نابت، مث قام مضاض بن   -السالمعليه -ملا مات إمساعيل 
فَعُدوا على البيت فأصبحوا والة  -هلم وكان جدهم، وكانت قبيلة جرهم أخوالٌ - عمرو اجلرمهي 

  للبيت من بعد نابت، فانتقلت والية البيت من نابت ومن أبناء إمساعيل إىل قبيلة جرهم.
وهنا آية وعظة وعربة آمل أن ترعوا أمساعكم هلا: حكم  ،قبيلة جرهم استمروا لزمٍن طويلٍ 

مث من بعده عمرو  ،ابنه احلارثمث من بعده  ،مث من بعده ابنه عمرو ،مضاض بن عمرو اجلرمهي
ال تُقر  مكةو  ،ويف واليتهم ظلموا الناس ظلًما عظيًما ،بن احلارث بن عمرو بن مضاض اجلرمهي

  أيش؟ مكةوهلذا من أمساء  ،الظلَم أبًدا
  بكة.

  ملاذا ُمسَيت بكة؟
  يبكي الناس فيه أثناء طوافهم وسعيهم. مكةقيل إنه واٍد يف  -
  فيها. -جل وعال-يل ألا تنبك أعناق الرجال الذين يظلمون خلق اهللا وق -

صلى اهللا عليه - النيبوكما قال  ،ولذلك ال ينبغي لعبٍد حباٍل من األحوال أن يظلم الناس
لُتُه عَ جَ ِسي وَ فْ ى نَـ لَ ُت الظلَم عَ رمْ ين حَ إِ  ،يادِ بَ ا عِ يَ «عز وجل: -فيما يرويه عن ربه  -وسلم

  احلديث. ،»يتُ دَ هَ   َمنْ َال ال إِ م ضَ كُ ي كل ادِ بَ ا عِ يَ  ،وامُ الَ ظَ  تَ َال رًما فَ م حمَُ كُ ينَ بَ 



  2Page: 

  ؟!مكةفكيف بظلِم أهِل  ،فال جيوز ظلم الناس
  ماذا عمل عمرو بن احلارث؟ ،فعدوا عليهم قبيلة خزاعة حىت انتصروا عليهم

وذهب إىل ماء زمزم فدفنها  ،واًال وأخذ سيوفًا له وأم -وكانت من ذهب-أخذ غزايل الكعبة 
حىت  ،يسمعون به وال يعرفون مكانه ،واستمر هذا املاء غائًبا عن الناس ،وغيَب ماء زمزم ،فيها

  كما سيأيت بإذن اهللا جل وعال.-أتى وقت عبد املطلب 
 ،يبقى اإلنسان مث يزول ،اآلن الدنيا دول ورجال ،عمرو بن احلارث كان يكتب مآثر قومه

  بعض العلماء: ولذلك ملا ماَت أحُد اخللفاء قال
  هُ كُ ُملْ  الَ زَ  دْ قَ  م َمنْ حَ رْ اِ     هُ كُ لْ مُ  ولُ زُ  يَـ َال  ا َمنْ يَ 

  
وكان خليفة  ،ويل اخلالفة وعمره ثالثة وثالثون سنة ،سليمان بن عبد امللك كان خليفة شاب

فأراد أن خيلع على  ،نه ومجالهفوقف ينظر إىل نفسه يف املرآه فأعجبه حس ،سلمني مجيًعاكل املل
  ؟حممدأيش وصف  ،نبيا -صلى اهللا عليه وسلم- حممدفقال: كان  ،نفسه لقًبا

  النبوة. ،نيب
يًقا ،نبيا -صلى اهللا عليه وسلم-ا حممدقال: كان  وكان  ،وكان عمر فاروقًا ،وكان أبو بكٍر صد

وكان الوليد  ،وكان عبد امللك سائًسا ،اوكان معاوية حكيمً  ،وكان علي شجاًعا ،عثمان حييا
  وأنا امللك الشاب. ،جبارًا

  قال: فما حال عليه إال مجعة حىت أصيب باحلمى فمات!
 ِإال  قـُوةَ  َال  اللهُ  َشاءَ  َما قـُْلتَ  َجنَتكَ  َدَخْلتَ  ِإذْ  َوَلْوَال ﴿ ،ذلك اإلنسان قد يتعاين نفسه

  .]39: [الكهف ﴾بِاللهِ 
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  جاريته: قالت 
 عْ َت نِ نْ أَ 

َ
  انِ سَ إلنْ اء لِ قَ َري أال بَـ غَ     ىقَ بْـ تَـ  تَ نْ كُ   وْ لَ  اعُ تَ َم امل

  اِين ك فَ ن ري أَ غَ  اسُ ه الن رَ كْ يَ     اوِمم  يوبِ العُ  نَ لٌو مِ خُ  تَ نْ أَ 
  

  وقال آخر:
وُت ما منُه مالٌذ َومهربُ 

َ
  مىت ُحط ذا عن نَعشِه ذاَك يَركُب.    ُهَو امل

  بُ رَ قْـ أَ  رجيهِ ا نُ الرد ِمم  ن إِ وَ     اهَ اجَ تَ نَـ  ورجُ نَ وَ  نؤمُل آماًال 
  ورَ صُ  القُ ِين بْ نَـ 

ُ
  ختربُ وَ  وتُ ا أنا منَُ نَ لمِ  عِ ِيف وِ     ىرَ  الذ ِيف  راتِ خِ مَ شْ امل

  
  فيقول: -عمرو بن احلارث-فكان يتحد مع الناس 

حاِجرُ  َوَقد َشرَِقت بِاملاءِ     َوقائَِلٍة َوالَدمُع َسكٌب ُمباِدرٌ 
َ
  ِمنها امل

  أَنيٌس وََمل َيسمر ِمبكَة ساِمرُ     َكَأن َمل َيُكن َبَني اَحلجوِن ِإىل الَصفا
ا ُلُه َبَني اَجلواِنِح طائِرُ     فـَُقلُت َهلا َوالَقلُب ِمّين َكَأمنيـَُقبـ  
  صروُف الَليايل َواُجلدوُد الَعواثِرُ     بَلى َحنُن ُكّنا َأهلها فَأَباَدنا

 نا بعد ذلك بعيًدا عن هذه املشاعر    ا والة البيت من بعد نابتٍ وكن صري  
  

فكان  ،وإىل رحاا وإىل احلجون وإىل الصفا مكةمث أخذ يشكو حاله ويبث مهه وهو ينظر إىل 
  جل وعال.-يتذكر الظلم الذي حلق بالناس وحيذرهم من أن يظلموا عباد اهللا 
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 ،ي أفراًداوال يُبقِ  ،ي دوًال والظلم ال يُبقِ  ،والعربة يف قبيلة جرهم هو الظلم بعد قبيلة جرهم، والعظة
  من أن تظلم أحًدا أو أن يدعو عليك مظلوٌم فتكون قد خسرَت يف الدنيا واآلخرة. فاحذر

ال يعبدون  -السالمعليه -الناس إىل اآلن على دين إمساعيل  ،تغلبت خزاعة على قبيلة جرهم
 الصالةعليه - وإمنا يقصدون هذا البيت ويعظمون اهللا على دين إبراهيم ،ثانًاأصناًما وال أو 

وقيل -حىت أتت قبيلة خزاعة اليت حكمت قيل ثالمثئة  ،وهي احلنيفية السمحاء -السالمو 
فقد ُعبدت األصنام  ،كما يقول ابن كثري: وكانوا مشؤومني يف واليتهم-لكن  ،سنة -مخسمئة

  جل وعال.-من دون اهللا 
كان هذا   ،بداية عبادة األصنام كانت يف عهد خزاعة على يد رجل امسه عمرو بن حلّي اخلزاعي

كان ُيطعم الطعام و  ،وله جاه عظيم عند قومه ،وله مكانته ومنزلته ،الرجل معظًما لدى قومه
  ويقال إنه بلغ من ثرائه أنه فقأ عني عشرين بعري. ،احلجيج ويسقي

  ما معناها؟
فقأ عني عشرين بعري: كان عند العرب عادة أن أحدهم إذا ملك ألف بعري يفقأ عني أحدها 

  فلديه كم؟ ،فهو فقأ عني عشرين بعري ،حىت يدفع عنه العني
  عشرين ألف بعري.

  فقال: ما هذه األصنام؟ ،فوجدهم يعبدون األصنام العماليقخرج إىل أرض 
  ستنصرها فتنصرنا.ون ،نستمطرها فُتمطرنا ،قالوا: هذه نعبدها

  قال: هل أعطيتموين أحدها من أجل أن أذهب به إىل العرب فيعبدونه؟
جل -هو ُهَبل، فأخذه وبدأت عبادة غري اهللا  مكةفكان أول صنم يُعَبد يف  ،فأعطوه ُهَبل

  وعال.
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  .»مثَ كْ ا أَ يَ «قال:  -صلى اهللا عليه وسلم-ملا دخل أكثم بن اجلون اخلزاعي على رسول اهللا 
  قال: نعم يا رسول اهللا.

 هِ ٍل بِ جُ رَ ه بِ بَ شْ ًال أَ جُ رَ  تُ يْ أَ ا رَ مَ فَ  ،مَ ن هَ جَ  ارِ  نَ ر ُقُصَبه ِيف جيَُ  ي اعِ زَ ي اخلُ ن حلَُ و بِ رَ مَ عَ  يتُ أَ رَ «قال: 
  من قبيلته. ،»هِ بِ  كَ نْ  مِ َال وَ  ،كَ نْ مِ 

  عسى أال يضرين هذا الشبه. ،قال: يا رسول اهللا
يَب سَ وَ  ،امَ نَ صْ األَ  دَ بَ عَ  ل َمنْ و أَ  وَ هُ فَـ  ،رٌ افِ كَ   وَ هُ وَ  ،نٌ مِ ؤْ مُ  تَ نْ أَ  ،َال «وسلم: صلى اهللا عليه -قال 
  .»امى احلَ محََ وَ  ،ةَ يلَ صِ الوَ  لَ صَ وَ وَ  ،ةبَ السائِ 

 لبية ،-جل وعال-وبدأت عبادة غري اهللا  ،هنا بدأت األمور تتغريت الت التلبية  ،ويف عهده تغري
لبيك ال شريك  ،لبيك اللهم لبيكَ ( -السالمعليه -هذه من عهد إبراهيم  )كلبيك اللهم لبي(

فكان يضيف عمرو بن حلي اخلزاعي  ،)ال شريك لك ،إن احلمد والنعمة لك وامللك ،لك لبيكَ 
  متلكه وما ملك. ،يقول: إال شريك هو لك

يف أول  ،]106: [يوسف ﴾ُمْشرُِكونَ  َوُهمْ  ِإال  بِاللهِ  َأْكثـَُرُهمْ  يـُْؤِمنُ  َوَما﴿جل وعال:-فقال اهللا 
  سبحانه وتعاىل.-ويف آخرها ُيشركون باهللا  ،التلبية يؤمنون باهللا

ت وتبدلت األحوال يف عهد قبيلة خزاعة فسقطت  ،فكان سبًبا من أسباب هالكهم ،أيًضا تغري
بادم لغري اهللا وسقطت والية خزاعة بعد مخسمئة عام بسبب ع ،والية جرهم بسبب ظلم الناس

  جل وعال.-
 ،كان آخر َمن حكم يف خزاعة حليل بن حبشية اخلزاعي  ،بعد قبيلة خزاعة أتى قصي بن كالب

 يبجد  فزوجها لقصي بن كالب ،وكان له ابنة امسها ُحىباآلن  ،-صلى اهللا عليه وسلم- الن
  .السالمو  الصالةعليه -اقرتبنا من ميالده 
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ويُقال أوصى ا ُحلىب وجعل األمر بيد  ،قال أنه أوصى بوالية البيت لقصييُ  ،فلما دنا أجله
  رجل يُقال له أبو ُغبشان.

فأتى إليه قصي فأعطاه  ،َسِكَر يف يوٍم من األيام ،وأبو ُغبشان هذا له قصة مع قصي بن كالب
 ،ية البيتوشرى ذا اخلمر وذا القعود به وال -وهو الفيت من اإلبل-مخر وأعطاه قعود 

  ن؛ بسبب هذا املوقف الذي حدث.افيقولون: أخسر من صفقة أيب ُغبش
  ويُقال: ملا أخذ قصي بن كالب والية البيت؛ قامت خزاعة بقتالة مث انتصر عليهم.

فقام بوضع بعض  ،كان إداريا وقياديا حمنًكا  -صلى اهللا عليه وسلم- النيبقصي بن كالب جّد 
وكان  ،وجعل لبعضهم البطاح ،فجعل لبعضهم الظواهر مكة،سم الناس يف فق مكة،مور يف األ

  يُقال: قريش البطاح وقريش الظواهر.
ال يتزوج  ،مور؛ بل أعظموهي دارة كاإلمارة اآلن يُفصل فيها األ ،وأيًضا قام بعمل دار الندوة

م هي البيت الذي يدير سلطان وكانت هي باملثابة هل ،وال يُعقد للحرب إال فيها ،الرجل إال فيها
  .مكة
 ،عمال كثريةأوقام ب -وهي إطعامهم-وهي سقاية احلجاج والرفادة  ،ا قام بعمل السقايةوأيضً 

  وهي رعاية أمور البيت.- واحلجابة
-وعبد مناف  -وهو أكرب أبنائه-يفَ قصي بن كالب كان له من األبناء أربعة: عبد الدار و ملا تُ 
  وعبًدا. ،وعبد العزى -صلى اهللا عليه وسلم النيبجد 

 ،ومل ُخيالفه أبناؤه ،فجعل الواليات له مجيًعا ،كان أبناؤه الثالثة قد شرفوا يف زمنه إال عبد الدار
مور ألن فقال أبناء عبد مناف: إمنا ُدفَعت لكم هذه األ ،ملا هلك هؤالء األربعة اختلف األحفاد
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فأىب  ،فالبد أن تُقسم هذه األمور بيننا ،أما اآلن فقد أكرمه اهللا ،عبد الدار مل يكن هلم شيًئا
  وقسم تؤيد بين عبد الدار. ،إىل قسمني: قسم تؤيد بين عبد مناف مكةفانقسمت  ،عبد الدار

وَمن واالهم يف هذا الطيب ومسحوا به جدران  هميأيدبنو عبد مناف فأخذوا طيًبا فجعلوا  تىأف
ُطيبني".الكعبة فسُ 

  موا بـ "حلف امل
صلى اهللا  النيبوهو جد -مث بعد ذلك اصطلحوا على أن تكون السقاية والرفادة لبين عبد مناف 

  وتكون احلجابة واللواء ودار الندوة لبين عبد الدار. -عليه وسلم
 الصالةعليه أفضل - النيبإىل ما قبل مبعث  مكةكانت هذه أهم األمور اليت بدأ فيها تقسيم 

  .السالموأمت 
  مبنه وكرمه أن جيعلنا وإياكم من اهلداة املهتدين. -سبحانه وتعاىل-ونكتفي ذا، وأسأل اهللا 

  وعلى آله وأصحابه أمجعني. حممدوصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا 
  
  
  
 


